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Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w oparciu o Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uŜytkowego. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 
2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zastosowano kody CPV do określenia 
przedmiotu zamówienia przez zamawiających z Państw Członkowskich UE 
(Polskie Prawo zamówień publicznych – art. 227 pkt 2 w związku z art. 30 ust. 
4). 
 
 
 
 
 

zawartość opracowania: 
 
 
 
 

1. wstęp 
2. wymagania ogólne 
3. wymagania szczegółowe 
4. linie kablowe nn  
5. oświetlenie drogowe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.Wstęp. 
 
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej. 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru elektrycznych robót  zewnętrznych związanych z 
usunięciem kolizji elektroenergetycznych w Swarzędzu  w ramach przebudowy 
skrzyŜowania ulic Miłej, Spokojnej, Reymonta, Curie-Skłodowskiej i 
Kochanowskiego w Swarzędzu. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
 
Specyfikacja techniczna sporządzona została na potrzeby przetargu jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz odbiorze 
prac budowy i przebudowy elektroenergetycznych sieci zewnętrznych 
związanych z likwidacją kolizji. 
      
1.3. Zakres robót objętych ST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem  sieci elektrycznych zewnętrznych: 
 
a/ linie kablowe nn 0,4 kV  
b/ oświetlenie uliczne 
 
 Nazwy i kody CPV:  
  45000000-7        Roboty budowlane  
  45230000-8        Roboty budowlane w zakresie budowy dróg            
  45231400-9   Roboty budowlane w zakresie budowy  linii 
energetycznych 
  45314300-4        Kładzenie kabli 
  45316100-6        Instalowanie zewnętrznego sprzętu 
oświetleniowego 
  
1.4. Informacje o terenie budowy 
 
1.4.1 Projekt budowlany i dokumenty uzupełniające 
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaŜe 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi. 
Wszystkie te dokumenty stanowią załącznik do umowy, a wymagania 
postawione choćby w jednym z nich są dla Wykonawcy obowiązujące jakby 
zawarte były  w całej dokumentacji. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać 
błędów, opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien powiadomić 
Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub uzupełnień. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i odpowiadać 
warunkom przedstawionym w Dokumentacji projektowej. W przypadku 
zastosowania przez Wykonawcę elementów budowli i materiałów o gorszej 
jakości i nie spełniających właściwych warunków określonych w dokumentacji , 
to takie materiały – elementy budowli zostaną zastąpione  innymi na koszt 
Wykonawcy. 
Zamawiający lub Wykonawca Generalny w terminie określonym w umowie 
przekaŜe: 
dziennik budowy 
dokumentację projektową 



specyfikację techniczną 
przedmiar robót 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia proponowaną formę i 
szczegółowy spis treści Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony 
w języku polskim. 
  
1.4.2. Szczegóły o znaczeniu informacyjnym 
 
Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostęp do wszystkich szczegółów 
zebranych przez Zamawiającego na temat istniejących warunków gruntowych. 
Dostęp do tych materiałów ułatwi wykonawcy dokładną ocenę szczegółów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ocenę szczegółów i za konsekwencje 
wynikające z takiej oceny. 
 
1.4.3. Dokumentacja robocza 
 
Jeśli wymaga tego ST lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla wykonania 
robót według rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcę, 
Wykonawca wykona dokumentację roboczą przedstawiającą szczegóły 
rozwiązań, które będą stosowane podczas wykonywania robót. Koszty 
związane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami zostaną 
włączone do cen jednostkowych robót. 
PowyŜsza dokumentacja powinna zostać uzgodniona z Zarządzającym 
realizacją umowy i  Projektantem. 
   
1.4.4. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem 
zorganizuje komisyjny przegląd placu budowy. Z przeglądu Komisja sporządzi 
protokół określający warunki placu budowy, co będzie stanowiło podstawę do 
uzgodnienia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne późniejsze 
szkody. 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice 
informacyjne 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
realizacji zadania aŜ do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. 
Do zadań  Wykonawcy szczególnie naleŜy zastosowanie odpowiednich 
urządzeń zabezpieczających ( ogrodzenie, poręcze, oświetlenie, sygnały i 
znaki ostrzegawcze, dozór i inne niezbędne ) do zapewnienia do ochrony 
robót i mienia. 
Wykopy naleŜy zabezpieczyć poprzez u stawienie zapór pomalowanych na 
jaskrawe  kolory, a w nocy oświetlonych na początku i końcu wykopu. 
Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
bezpieczeństwo wszystkich zatrudnionych osób, za ochronę przed 
wandalizmem i kradzieŜą materiałów i sprzętu oraz za bezpieczeństwo ruchu 
publicznego oraz wewnętrznego na tym terenie przez cały okres prowadzenia 
robót. 
Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje na całym odcinku 
robót znaki informujące o prowadzonych robotach budowlanych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest włączony w cenę umowną. 
 
1.4.5. Ochrona środowiska. 
 
W czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego (skaŜenia, hałas itp.) 



Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony 
środowiska przez cały czas trwania robót. 
Wykonawcy nie wolno uŜywać materiałów, które mogłyby stwarzać 
niebezpieczeństwo dla środowiska; wszystkie materiały muszą być stosowane 
zgodnie z zaleceniami dostawcy. 
Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci za 
wszystkich miejsc na placu budowy i z miejsc związanych z prowadzonymi 
pracami, przy czym zawsze musi ściśle przestrzegać przepisów odnośnych 
władz. 
 Wykonawca winien podjąć wszelkie moŜliwe środki dla zapewnienia na czas 
realizacji robót bezpieczeństwa poŜarowego. Wykonawca winien przestrzegać 
wszystkich przepisów i zaleceń odnośnych władz w zakresie ochrony 
przeciwpoŜarowej. 
W trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopuścić do 
zanieczyszczenia środowiska zarówno na palcu budowy jak i w jego 
otoczeniu. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbierać wszelkie rodzaje 
odpadów wraz ze śmieciami, odpadkami przemysłowymi i komunalnymi, i 
przetransportować je na wysypisko śmieci. Wszelkie koszty z tym związane 
ponosi Wykonawca. 
W czasie realizacji robót prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca 
jest zobowiązany do ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiędzy 7,00 a 
22,00. 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania odpowiednich przepisów 
ochrony przeciwpoŜarowej do utrzymywania środków ochrony 
przeciwpoŜarowej ( sprawny sprzęt p/poŜ ) na placu budowy, w 
pomieszczeniach magazynowych i biurowych. 
Materiały łatwopalne składować zgodnie z odpowiednimi przepisami z 
zabezpieczeniem przed dostępem osób trzecich. Wykonawca odpowiada za 
wszelkie straty spowodowane poŜarem wynikłym w trakcie realizacji robót lub 
przez zaniedbanie przez personel wykonawcy. 
 
1.4.7. Ochrona własności publicznej oraz prywatnej. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i 
prywatnego przed szkodami będącymi konsekwencją prowadzonych robót. W 
razie roszczenia strony trzeciej w związku z takimi szkodami, Wykonawca 
wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe 
działanie w celu rozstrzygnięcia roszczenia i będzie informował 
Zamawiającego o postępach w sprawie oraz o szczegółach osiągniętego 
porozumienia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na terenie budowy, 
zapewni odpowiednie oznaczenie ( kable , słupy, rurociągi), Ochronie 
własności podlegają takŜe  wszelkiego rodzaju efekty prac innych 
Wykonawców na terenie budowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koordynację robót związanych z 
koniecznymi przełoŜeniami urządzeń podziemnych i napowietrznych oraz 
włączeniem tych robót do wszystkich programów prowadzenia robót. 
W razie uszkodzenia urządzeń podziemnych lub napowietrznych Wykonawca 
natychmiast zawiadomi odnośne władze i będzie z nimi współpracował przy 
prowadzeniu niezbędnych napraw. Wykonawca odpowiedzialny jest za 
powstałe w ten sposób koszty. 
 
 
 



 
1.4.8. Bezpieczeństwo o higiena pracy. 
 
Podczas realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Do obowiązków 
naleŜy dbałość, aby personel wykonywał prace w bezpiecznych warunkach, 
nieszkodliwych dla zdrowia oraz spełniających odpowiednie wymagania 
sanitarne. W tym celu zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne, sprzęt i odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia. 
Koszt związane z realizacją powyŜszych obowiązków ujęte są w cenie 
umownej. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r ( 
Dz.U.03.120.1126) wykonawca opracowuje  „plan bioz”, który jest 
dokumentem obowiązującym wszystkich uczestników w procesie 
inwestycyjnym zadania jak w tytule. 
 
1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót. 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia 
uŜywane, montowane i eksploatowane od czasu rozpoczęcia aŜ do 
końcowego odbioru robót. 
 
1.4.10. Stosowanie prawa i innych przepisów. 
 
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się  z wszelkimi przepisami wydanymi 
przez organy administracji państwowej i samorządowej, które w jakiś sposób 
związane są z realizowanym zadaniem oraz stosować je i przestrzegać w 
całym procesie realizacyjnym.  
 
1.4.11. Zaplecze wykonawcy. 
 
 W trakcie realizacji prac Wykonawca winien zapewnić i zorganizować swoim 
pracownikom odpowiednie biura,  jadalnie , umywalnie, ubikacje itp., dla 
Zarządzającego realizacją umowy pomieszczenie biurowe i pokój do narad. 
Wszelkie rzeczywiste koszty związane z ich obsługą i utrzymaniem 
(oświetlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, 
łączność itp.) ponosi Wykonawca. 
 
1.4.12.  Dokumentacja powykonawcza 
 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację powykonawczą 
zgodnie z polskim prawem budowlanym. Powinna ona zawierać uaktualnione 
rysunki oraz wszystkie inne dokumenty uzupełniające projekt budowlany i 
wykonawczy ( notatki, aktualizacje mapowe, itp.,na które powołują się zapisy 
w Dzienniku Budowy.). (skaŜenia, hałas itp.) 
 
1.5.Określenia podstawowe. 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi 
normami technicznymi.  
Podstawowe określenia stosowane w elektryce zawarte są w III wydaniu 
„INSTALACJE ELEKTRYCZNE” 
Warunki techniczne z komentarzami  
 Wymagania odbioru i Eksploatacji 
-                przepisy prawne i normy 
-               wyd. COBO-PROFIL – 2000r.   



W zakresie sieci elektroenergetycznych pojęcia wprowadzone zostały  w 
rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21 października 1988r. 
 
2.Wymagania ogólne 
 
2.1. Materiały 
 
Wyroby stosowane do wykonania zadania inwestycyjnego muszą być 
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Za wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie ustawa Prawo 
budowlane ( ustawa z 7 lipca 1994r.) uznaje te, dla których zgodnie z 
przepisami dotyczącymi certyfikacji i badań ( ustawa z 03.04.1993r. o 
badaniach i certyfikacji z późń. zmianami) wydano certyfikat obowiązkowy na 
znak bezpieczeństwa ( znak B), a dla wyrobów nie podlegających temu 
oznakowaniu – obowiązkową deklarację zgodności wydaną przez dostawcę 
producenta). 
Zasadnicze uwarunkowania w tym zakresie zawarte są w trzech 
rozporządzeniach MSWiA: 
z 05.08.1998r. dz.U. Nr 107.poz 679 
z 31.07.1998r. Dz.U.nr 113 poz. 728 
z 24.07.1998r. Dz.U. nr 99 poz. 637 
KaŜde urządzenie energetyczne powinno posiadać odpowiednią 
dokumentację techniczną, do których zalicza się: 
dokumentację fabryczną dostarczaną przez dostawcę ( karta gwarancyjna, 
fabryczna instrukcja obsługi, opis techniczny, rysunek, schemat) 
dokumentacje eksploatacyjną (dokument przyjęcia do eksploatacji, ksiąŜki i 
raporty pracy, dok. Dot. przeglądów, konserwacji i remontów, wyniki prób i 
pomiarów, wykaz części zapasowych itp.) 
Materiały mogą być stosowane producentów krajowych i zagranicznych. 
Wykonawca w porozumieniu z kierownikiem budowy i inwestorem moŜe 
zastosować materiały dowolnych producentów jednak naleŜy zastosować 
poziom jakościowy przyjętych w projekcie materiałów. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie ( zainstalowanie) zgodnie z załoŜeniami PZJ. 
  
2.2. Składowanie materiałów. 
 
Wszystkie materiały naleŜy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych i   
przystosowanych do tego celu w temperaturze nie mniejszej niŜ  15 o C i nie 
wyŜszej niŜ 25 o C suchych , przewiewnych oraz właściwie oświetlonych.   
Słupy oświetleniowe, bębny z kablami, fundamenty pod słupy moŜna 
składować na placu budowy na właściwym dla kaŜdego rodzaju podłoŜu, 
zapewniając odpowiednie warunki i wymagania stawiane przez producentów. 
Teren na którym składowane są materiały wielkogabarytowe powinien być 
wygrodzony z zapewnieniem braku moŜliwości dostępu dla osób 
nieupowaŜnionych. Sprzęt ochronny , odzieŜ ochronną naleŜy przechowywać 
w zamkniętych suchych pomieszczeniach odpowiednio ogrzewanych. 
W oddzielnych pomieszczeniach zapewniających zachowanie odpowiednich 
przepisów p/poŜ. naleŜy magazynować płynne farby, rozpuszczalniki, lakiery, 
oleje itp.  
 
2.3.  Sprzęt mechaniczny. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość, środowisko oraz efekt końcowy 
wykonywanych prac. 



Sprzęt wykonywany do realizacji robót powinien być zgodny z projektem 
organizacji robót, posiadać dokumenty dopuszczające sprzęt do uŜytkowania. 
KaŜdorazowo uŜywany sprzęt powinien być zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Na placu budowy naleŜy zabezpieczyć odpowiednie miejsce dla parkowania 
urządzeń transportowych i technicznych oraz utwardzony dojazd do miejsc 
montaŜowych linii elektroenergetycznych. 
 
2.4. Transport. 
 
Wszystkie środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio 
przystosowane do transportu materiałów, elementów konstrukcji, urządzeń i 
maszyn o duŜej masie jednostkowej lub znacznym gabarycie. 
W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przedmioty i materiały przed 
przemieszczaniem. Załadunek i wyładunek prowadzić  za pomocą dźwignic, 
Ŝurawi itp. zapewniając bezpieczeństwo dla ludzi oraz przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem. 
Przemieszczanie w magazynach odbywać za pomocą wózków lub rolek. 
Na wszystkich etapach transportu i przemieszczania tego typu urządzeń i 
materiałów naleŜy bezwzględnie przestrzegać aktualnych przepisów bhp. 
Zwraca się uwagę na przepisy dotyczące ręcznego przenoszenia cięŜarów. 
Ponadto naleŜy zwracać uwagę na zalecenia poszczególnych wytwórców 
materiałów i urządzeń, a w szczególności: 
transportowane materiały i urządzenia zabezpieczać przed nadmiernymi 
drganiami, wstrząsami i samoprzemieszczaniem się w ładowni, 
na czas transportu zdemontować i odpowiednio zabezpieczyć urządzenia 
czułe, delikatne, wystające poza gabaryty urządzenia podstawowego itp., 
materiały i urządzenia ładować i wyładowywać nie naraŜając na uszkodzenia, 
ubytki itp. 
Zaleca się dostarczanie materiałów i urządzeń na stanowiska montaŜu 
bezpośrednio przed montaŜem unikając tym samym magazynowania 
pośredniego oraz dodatkowego transportu z magazynu budowy. Dotyczy to 
słupów, fundamentów, konstrukcji mocujących oprawy, opraw itp. 
Kable transportować zachowując warunki: 
przewozić w bębnach na specjalnych przyczepach, 
 przy małych długościach w kręgach, przy czym masa kręgu nie moŜe 
przekraczać 80 kg , a średnica kręgu musi być większa od 40-krotności 
średnicy kabla, a temperatura otoczenia wyŜsza od 4o C. 
Dopuszcza się przewóz bębnów kablowych na samochodach i przyczepach 
innych, lecz bębny muszą być ustawione na krawędzi tarcz odpowiednio 
zabezpieczonych do dna przed przetaczaniem. Niedopuszczalne jest 
układanie bębnów „na płasko”. Kręgi z kablami układać natomiast poziomo. 
Przy przewoŜeniu kręgów kablowych przebywanie osób na skrzyni samochodu 
jest zabronione. 
Umieszczanie bębnów na samochodzie, jak i zdejmowanie naleŜy wykonywać 
wyłącznie za pomocą Ŝurawi. Swobodne staczanie bębnów , jak i zrzucanie 
kręgów jest zabronione. 
 
2.5. Wykonywanie robót. 
 
NiezaleŜnie od stopnia dokładności dokumentów otrzymanych od Inwestora 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania właściwego rezultatu końcowego. 
Projekt oraz ST są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi .W przypadku 
błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca powinien 
wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który , jako jedyny upowaŜniony jest do 
wprowadzania zmian. Wszelkie nie ujęte prace oraz nie sygnalizowane 
niezgodności będą interpretowane na korzyść Inwestora. 
W zakres robót Wykonawcy wchodzi: 



dostarczenie i rozładunek wszystkich urządzeń i osprzętu i materiałów 
niezbędnych do wykonania prac montaŜowo – instalacyjnych, 
zabezpieczenie urządzeń i materiałów przed kradzieŜą, uszkodzeniem lub 
innymi czynnikami mającymi wpływ na ich jakość, 
zabezpieczenie placu budowy 
wykonanie prac ziemnych zgodnie z ustaleniami i wytyczeniami geodezyjnymi, 
wykonanie prac kablowych, montaŜu słupów, głowic kablowych, przepustów 
kablowych itp., 
wykonanie i przygotowanie do odbiorów częściowych prac zanikowych, a w 
szczególności wykopów przed zakopaniem itp., 
wykonanie niezbędnych pomiarów i badań zgodnie z ich harmonogramem, 
wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przedłoŜenie wymaganych 
przepisami certyfikatów dla wszystkich urządzeń , kabli, osprzętu, muf 
kablowych, słupów, konstrukcji posadowień, opraw oświetleniowych itp., 
uczestniczenie we wszystkich komisjach kontroli, odbioru itp.. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST, i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie odstępstwa od projektu powinny być dokumentowane w Dzienniku 
Budowy. 
 Wykonawca robót przed przystąpieniem do wykonania prac sieciowych 
sprawdzić kompletność dokumentacji w zakresie wymaganym przepisami wraz 
z kompletem uzgodnień. 
NaleŜy zapoznać się z warunkami wydanymi przez słuŜby Energetyki 
zawodowej, UMiG Swarzędz, ZUD itp. Sprawdzeniu podlega trasa, na której 
mają być wykonane roboty kablowe i oświetleniowe. Ponadto przed 
rozpoczęciem robót naleŜy odpowiednio zabezpieczyć i wyposaŜyć plac 
budowy. Szczególnie zwraca się uwagę na ochronę przeciwporaŜeniową na 
placach budowy ,którą wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-704. 
Kable elektroenergetyczne naleŜy układać zgodnie z postanowieniami normy 
PN-76/E-05125. 
W niniejszym projekcie kable układane są w ziemi oraz wprowadzane na słup 
linii napowietrznej nn 0,4 kV.  
Wykonanie linii  napowietrznej i kablowej  nn  oraz  oświetlenia terenu powinno 
odpowiadać wymaganiom: 
określonych w normach i przepisach  
 instalacja jest zgodna z dokumentacja techniczną oraz warunkami 
technicznymi 
budowa dostosowana jest do środowiskowych warunków  
zapewniona jest właściwa równomierność oraz właściwe natęŜenie 
oświetlenia. 
Wykonawstwo linii napowietrznej naleŜy wykonać zgodnie z normą SEP: N 
SEP-E-003 i pozostałymi normami oraz przepisami ujętymi w dalszej części 
opracowania. 
Prace ziemne wykonywane w rejonie istniejących innych urządzeń 
podziemnych naleŜy wykonywać wyłącznie ręcznie. Przy zbliŜeniach i 
skrzyŜowaniach  z innymi urządzeniami uzbrojenia podziemnego naleŜy 
stosować przepusty z rur AROTA odpowiadające wymaganiom normy PN-
C/89205. 
Wszystkie prace ziemne naleŜy wykonywać po wytyczeniu tras przez 
upowaŜnione słuŜby geodezyjne. Po wykonaniu prac ziemnych, ale przed 
zakopaniem kabli, muf itp. naleŜy wykonać inwentaryzację powykonawczą i 
nanieść wykonany układ na aktualny podkład geodezyjny. Dokumentację 
geodezyjną dołączyć do protokółu odbioru prac budowlanych i montaŜowych. 
Wykonawca prac nie ma uprawnień do dokonywania jakichkolwiek zmian w 
stosunku do otrzymanej od Inwestora dokumentacji technicznej. Wykonawca 
prac jest zobowiązany do odmówienia wykonania tych elementów prac, które 



według jego wiedzy zagraŜa to bezpieczeństwu Ŝycia i zdrowia ludzi, bądź teŜ 
nie spełni to oczekiwanych załoŜeń inwestycji. 
W takich przypadkach naleŜy zgłosić powyŜsze Inwestorowi za pośrednictwem 
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
2.6. Kontrola jakości wykonywanych robót. 
 
Wykonawca musi przewidzieć, Ŝe poszczególne etapy wykonywanych prac 
mogą być na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie słuŜby Inwestora. Z 
kaŜdej kontroli sporządzany jest protokół. Ewentualne niezgodności 
wykonywanych robót będą usuwane na koszt wykonawcy w terminie 
wyznaczonym przez Inwestora . 
Kontroli podlegają : 
posadowienie szafek rozdzielczych, sterowników sygnalizacji drogowej 
posadowienie słupa oświetleniowej linii napowietrznej nn 
ułoŜenia kabla nn  
zawieszenie podwieszenia opraw oświetleniowych nad jezdnią 
zawieszenie oprawy oświetleniowej 
posadowienie słupów sygnalizacji drogowej 
zawieszenie znaków drogowych i sygnalizatorów 
oraz dodatkowa ochrona przeciwporaŜeniowa. 
 
2.7. Obmiar robót. 
 
Wszystkie rodzaje prac są poparte wykazem podstawowych materiałów i 
urządzeń dla których zastosowano odpowiednie jednostki obmiarowe. 
Dla linii napowietrznej i kablowej jednostką obmiarową jest długość  kabla, 
przewodu 
Dla urządzeń szt 
Dla przewodów i kabli m 
Wszystkie urządzenia  i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru musza 
posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. 
 
2.8.Odbiór techniczny sieci elektroenergetycznych.  
 
Umowa zawarta z Wykonawcą powinna zawierać ogólne zasady 
przeprowadzania odbiorów częściowych w trakcie wykonywania prac 
sieciowych i montaŜowych, jak równieŜ odbioru dokonywanego po 
zakończeniu budowy. 
 
2.8.1.  Odbiory częściowe. 
 
Odbiory częściowe dotyczą głównie tych elementów prac, które ulegają 
trwałemu zakryciu ( zasłonięciu ). Kierownik budowy jest zobowiązany do 
zgłoszenia Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru  wykonanych robót 
ulegających zakryciu lub zanikowi oraz zapewnienie dokonania wymaganych 
przepisami lub ustalonych np. w umowie o przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej prób i odbiorów częściowych instalacji i sieci 
elektroenergetycznych oraz związanych z nimi urządzeń technicznych przed 
zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru. 
Przy tym naleŜy zapewnić i przygotować: 
dokumentację powykonawczą odbieranego fragmentu prac 
podstawę wykonanych zmian w stosunku do projektu 
inne dokumenty np. protokóły pokontrolne 
Protokóły badań i pomiarów pomontaŜowych. 
 
 



 
2.8.2. Badania i odbiór sieci elektroenergetycznych. 
 
W trakcie odbioru instalacji i sieci elektroenergetycznych naleŜy komisji 
przedłoŜyć protokóły z badań. 
KaŜda instalacja i sieć powinna być poddana szczegółowym oględzinom i 
próbom obejmującym niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy 
spełnia wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed 
zagroŜeniami, których moŜe stać się przyczyną. Członkowie komisji wcześniej 
naleŜy zapoznać z aktualną dokumentacją techniczną oraz protokółami ze 
sprawdzeń cząstkowych. 
Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje 
potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badań. 
Oględziny instalacji i sieci elektrycznych powinny obejmować przede 
wszystkim prawidłowość: 
ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym 
ochrony przed poŜarem i skutkami cieplnymi 
doboru przewodów do obciąŜalności prądowej i spadku napięcia  
doboru urządzeń i środków ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych 
oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno – neutralnych 
umieszczenia tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz 
oznaczenia obwodów itp. 
Badania pomiary i próby instalacji i sieci. 
Celem badań i prób jest stwierdzenie czy zainstalowane aparaty, urządzenia i 
środki ochrony: 
spełniają wymagania norm,  
- spełniają rolę ochrony i zabezpieczenia osób przed negatywnym 
oddziaływaniem instalacji i sieci  
są dobrane zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie. 
Sprawdzeniu podlegają równieŜ: 
zastosowane materiały i urządzenia 
poprawność wykonania połączeń 
wykonanie skrzyŜowań i zbliŜeń między instalacjami 
poprawność działania wszystkich urządzeń wyjściowych. 
Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje: 
sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych 
pomiar rezystancji izolacji 
sprawdzenie separacji elektrycznej 
pomiar rezystancji kabli 
pomiar rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu 
pomiar prądów upływowych 
sprawdzenie biegunowości 
sprawdzenie samoczynnego wyłączania instalacji 
sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej 
przeprowadzenie prób działania 
sprawdzenie ochrony przed spadkiem i zanikiem napięcia 
KaŜda praca pomiarowo kontrolna powinna być zakończona wystawieniem 
protokółu. 
Ocenę końcową badań odbiorczych naleŜy uznać za dodatnią wówczas, gdy 
wyniki wszystkich badań w zakresie oględzin, pomiarów i prób są dodatnie. 
Jeśli w trakcie stwierdzono usterki , to po ich usunięciu naleŜy badania 
powtórzyć. 
 
2.8.3. Odbiór końcowy. 
 
Przed przystąpieniem do inwestorskiego odbioru końcowego instalacji i sieci 
elektroenergetycznych wykonawca kompletuje dokumenty: 



umowy i aneksy na wykonanie robót 
warunki techniczne i umowy  przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 
protokóły z przeprowadzonych prób montaŜowych 
protokóły z przeprowadzonych badań oraz sprawdzeń odbiorczych, a takŜe 
prób rozruchowych 
-    dziennik budowy 
opinie rzeczoznawców ( o ile występowały) 
DTR, instrukcje eksploatacji instalacji oraz urządzeń 
certyfikatów oraz deklaracji zgodności na wyrobu i urządzenia 
powykonawczą dokumentację techniczną. 
Inwestorski odbiór końcowy obejmuje sprawdzenie przedstawionych 
dokumentów, oględziny instalacji, próby rozruchowe a następnie sporządzenie 
protokółu odbioru. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 
wymaganiami Inwestora jeśli wszystkie badania kontrolne dały wyniki 
pozytywne, a komisja z udziałem Inwestora, Wykonawców, odpowiednich 
słuŜb technicznych p/poŜ, bhp, Sanepid, inspekcji pracy, instytucji 
finansujących i innych zaproszonych do udziału w komisji  nie wniosą 
zastrzeŜeń i uwag. 
 
2.9. Przepisy i normy 
 
Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami , 
normami oraz regułami sztuki budowlanej. 
Wszystkie urządzenia, sposób ich doboru i parametry instalacji winny 
odpowiadać międzynarodowym wytycznym IEC. 
Urządzenia zgodne z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia przed wpływem 
obcych pól elektromagnetycznych winny być opatrzone znakiem CE. 
Normy i przepisy związane: 
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – 
Projektowanie i budowa 
PN-90/E-06150.10.30,52 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa 
PN-87/E-93100.01-05 Sprzęt elektroinstalacyjny 
PN-91/E-06160.20,21 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe 
PN-EN-60598-2-5-8:2001 oprawy oświetleniowe.Wymagania ogólne i 
badania.Wymagania szczególne. 
PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw 
termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1kV. 
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP) 
PN-IEC-60364-4-442 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych.Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 
przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 
przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego 
napięcia. 
PN-IEC-60364-4-444 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. 
PN-IEC-364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zaleŜności 
od wpływów zewnętrznych. 
PN-IEC-60364-4 -482 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w 
zaleŜności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpoŜarowa. 
PN-IEC-364-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
PN-IEC-60050-826:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 



PN-IEC-60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 
PN-IEC-60364-4-41: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa 
PN-IEC-60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 
przetęŜeniowym 
PN-IEC-60364-4-46 :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC-60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa .Zastosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 
poraŜeniem prądem elektrycznym 
PN-IEC-60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 
przetęŜeniowym. 
PN-IEC-60364-3 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
Ustalanie ogólnych charakterystyk 
PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
PN-IEC-60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego – Oprzewodowanie 
PN-IEC-60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. ObciąŜalność prądowa 
długotrwała przewodów. 
PN-IEC-60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza  i 
sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi 
lub łączeniowymi. 
PN-IEC-60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 
PN-IEC-60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na 
terenie budowy i rozbiórki. 
PN-IEC-60364-7-706 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.Przestrzenie 
ograniczone powierzchniami przewodzącymi. 
PN-IEC-61312-1 : 2001 Ochrona przed piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym. Zasady ogólne. 
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
Normy SEP: 
- N SEP – E – 001 
- N SEP – E – 003 
- N SEP – E - 004 
Inne dokumenty: 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych – 
tom V- Instalacje elektryczne. 
Przepisy budowy Urządzeń elektroenergetycznych. 
Przepisy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. 
Prawo budowlane 



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r.  w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych.  
 
2.10. Prace towarzyszące 
 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej w celu 
wytrasowania przebiegu linii napowietrznych i kablowych – zasilających i 
oświetleniowych, lokalizacji słupów energetycznych i oświetleniowych itp. 
po wykonaniu prac montaŜowych naleŜy wykonać inwentaryzację 
powykonawczą w postaci uzupełnienia dokumentacji projektowej wzgl. 
wykonanie projektu powykonawczego. 
Przed opuszczeniem terenu budowy naleŜy uporządkować plac budowy, 
zdemontować wszystkie rusztowania, tymczasowe zabezpieczenia itp. 
 
 Wymagania szczegółowe. 

 
3. STE. nr 1 LINIA KABLOWA NN i  
 
KOD CPV: 45314300-4        Kładzenie kabli  
 
3. 1  WSTĘP 
 
 3.1.1. Przedmiot Specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania 
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych i kładzenia kabli dla 
realizacji inwestycji  w ramach przebudowy skrzyŜowania ulic Miłej, Spokojnej, 
Reymonta, Curie-Skłodowskiej i Kochanowskiego w Swarzędzu. 
 
3.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
 
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przy realizacji 
robót wymienionych w punkcie 3.1.1. 
         
  3.1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  
 
 Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności  
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie wykopów liniowych oraz podsypki i 
zasypki w w/w wykopach. Ponadto niniejsza ST dotyczy robót transportowych 
w zakresie odwozu nadmiaru urobku z wykopów. 
 
3.1.4.Określenia podstawowe. 
 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są 
zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną 
„Wymagania Ogólne”. 
 
Pojęcia ogólne 
 
Wykop liniowy – jest to wykop niezbędny do ułoŜenia kabli i instalacji 
uziemiających, którego długość jest znacznie większa od wymiarów przekroju 
poprzecznego. 
 



Szerokość wykopu – jest to prześwit w świetle nie umocnionych ścian wykopu 
i jest on stały dla całej długości wykopu liniowego dla danej linii kablowej lub 
instalacji uziemiającej. 
 
Głębokość wykopu – jest to róŜnica między rzędną dna wykopu a rzędną 
terenu istniejącego w danym przekroju poprzecznym wykopu. 
 
Niweleta linii kablowej – jest to rzędna połoŜenia dna linii kablowej dotycząca 
zewnętrznej średnicy kabla. 
 
Niweleta instalacji uziemiającej – jest to rzędna połoŜenia dna instalacji 
uziemiającej dotycząca zewnętrznego wymiaru poziomych elementów 
uziemiających. 
Podsypka – jest to element posadowienia linii kablowych lub instalacji 
uziemiających, który stanowi grunt nasypowy usypany na dnie wykopu, 
posiadający odpowiednią granulację, mający za zadanie wyrównanie dna 
wykopu do projektowanej rzędnej i słuŜący do układania i stabilizacji w osi 
podłuŜnej i poprzecznej kabli lub poziomych elementów uziemiających na dnie 
wykopu. 
 
Obsypka – jest to element zabezpieczenia, który stanowi grunt nasypowy, 
usypany powyŜej podsypki, posiadający odpowiednią granulację, mający za 
zadanie stabilizację w osi podłuŜnej i poprzecznej linii kablowych lub instalacji 
uziemiający. 
 
Zasypka – jest to grunt nasypowy, usypany powyŜej obsypki, posiadający 
odpowiednią granulację, mający za zadanie ochronę linii kablowych lub 
instalacji uziemiających przed niepoŜądanymi naciskami punktowymi lub 
nierównomiernym rozkładem sił nacisku przenoszących się z powierzchni 
gruntu. 
 
Nadmiar gruntu – jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostały po 
wypełnieniu wykopu elementami posadowienia i zabezpieczenia linii 
kablowych i instalacji uziemiających, przeznaczony do odwiezienia na miejsce 
stałego odkładu. 
 
3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania ogólne”  
 
 
3.2.   MATERIAŁY 
 
3.2.1. Informacje ogólne 
 
Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa jakości, 
atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne. 
JeŜeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przydatności lub jakości 
dostarczonych materiałów, nie mogą one być wbudowywane. 
Stosowanie materiałów zastępczych wymaga uzyskania zgody projektanta   i 
Inspektora Nadzoru. 
Materiały zaakceptowane przez Inspektora nadzoru nie mogą być zmienione 
bez jego zgody. 
 
3.2.2.  Materiały do wykonania linii kablowych i uziemień poziomych. 
 



3.2.2.1.  Zastosowane materiały na podsypkę i obsypkę. 
 
Dla zrealizowania elementów posadowienia i zabezpieczenia linii kablowych i 
uziemień poziomych naleŜy stosować piasek średnioziarnisty. Materiał na 
podsypkę, obsypkę i zasypkę powinien spełniać następujące wymagania: 
nie powinny w nim występować cząstki o wymiarach powyŜej 5 mm; 
materiał nie moŜe być zmroŜony; 
nie moŜe zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału; 
nie moŜe zawierać butwiejących części organicznych, takich jak kawałki 
drewna, liście itp. 
 
3.2.2.2. Zastosowane materiały na zasypkę. 
 
Dla zrealizowania elementów zabezpieczenia linii kablowych i uziemień 
poziomych naleŜy stosować grunt rodzimy. Materiał na zasypkę powinien 
spełniać następujące wymagania: 
powinien to być grunt sypki; 
powinien to być grunt przesiany (nie powinny w nim występować duŜe 
kamienie); 
materiał nie moŜe być zmroŜony; 
nie moŜe zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału; 
nie moŜe zawierać butwiejących części organicznych, takich jak kawałki 
drewna, liście itp. 
 
3.2.2.3. Kable : jak w zestawieniu  
 
3.2.2.4. Zestawienie stosowanych materiałów: 
 
3.2.2.4.a) kolizje z kablami ENEA S.A. 
 

lp w y s z c z e g ó l n i e n i e jedn ilość u w a g i 

Kolizje kablowe   

1 kabel YAKY 4 x 120 m 35   

2 folia niebieska szer. 30 cm m 30  

3 przepust kablowy DVK Ø 110 kol. niebieski m 74 Arot 

4 piasek m
3
 8  

5 opaski kablowe szt 6  

6 mufa kablowa SMOE 81548 szt 1 Raychem 

 
3.2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 
3.2.3.1. Wykopy 
 
Ziemię z wykopu naleŜy czasowo składować w wydzielonym miejscu, na 
terenie budowy. Na terenach zagospodarowanych (tereny utwardzone, tereny 
zieleni itp.) ziemię z wykopu naleŜy składować na podkładach z folii. Zgodnie z 
Polską Normą BN-83/8836-02 nie wolno składować urobku w obrębie klina 
odłamu ściany wykopu. 
 
3.2.3.2. Wywóz nadmiaru gruntu na miejsce stałego składowania wskazane 
przez Inwestora lub Wykonawcę robót i zaakceptowane przez Inspektora, 
naleŜy zrealizować ściśle przestrzegając zasad bezpieczeństwa transportu. 
Szczególnie naleŜy zwrócić uwagę na dokładne zabezpieczenie środków 
transportu przed moŜliwością rozsypywania przewoŜonego gruntu na drogach 
dojazdowych do miejsca składowania. W przypadku uszkodzenia nawierzchni 



dróg po których odbywał się transport nadmiaru gruntu, Wykonawca jest 
bezwzględnie zobowiązany przywrócić do stanu pierwotnego. 
Miejsce stałego składowania nie moŜe: 
zmieniać dotychczasowego charakteru uŜytkowego wskazanego terenu; 
naruszać przepisów Prawa Budowlanego (np. zagraŜać istniejącym 
budowlom); 
naruszać przepisów Prawa Wodnego (np. zagraŜać droŜności istniejących 
cieków wodnych czy 
zagraŜać istniejącym budowlom na ciekach); 
naruszać przepisów ochrony środowiska 
naruszać prawa prywatnej, gminnej lub osób trzecich własności. 
 
3.2.3.3. Zasyp wykopów 
 
Piasek niezbędny dla zrealizowania elementów zabezpieczenia linii kablowych 
i uziemień poziomych, naleŜy składować na wydzielonym, utwardzonym i 
odwodnionym podłoŜu, w sposób zabezpieczający go przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami uŜywanymi na 
budowie oraz z gruntem rodzimym. 
 
 
3.3.   SPRZĘT 
 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania ogólne”  
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem 
montaŜowym i pomiarowym wynikającym z technologii prowadzenia robót oraz 
rowokoparką wyposaŜoną w elementy pozwalające na zasypywanie wykopów. 
  
3.4.   TRANSPORT 
 
 Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie cięŜarowym 
samochodem wywrotką o ładowności 5 do 10 t. 
     
 3.5.   WYKONANIE ROBÓT 
 
 3.5.1. Wymagania ogólne  
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji harmonogram i Projekt 
organizacji robót, uwzględniający wszystkie warunki w jakich roboty będą 
wykonywane. 
Wymagania przy wykonaniu poszczególnych robót zostały opisane w 
odpowiednich, niŜej podanych Polskich Normach BranŜowych: 
PN-76/E-05125 
BN-83/8836-02 
         
3.5.2. Rozpoczęcie robót 
 
Przed rozpoczęciem prac Kierownik robót powinien przejąć protokólarnie teren 
robót, stwierdzić, Ŝe teren odpowiada wymogom przepisów bezpieczeństwa 
pracy przy prowadzeniu robót ziemnych, zlecić geodezyjne wytyczenie trasy 
projektowanych wykopów, zlecić geodezyjne wytyczenie rzędnych odniesienia, 
oznakować i zabezpieczyć teren robót, 



Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy wykonać urządzenie 
odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, 
powierzchniowymi i gruntowymi, urządzenie odwadniające naleŜy kontrolować 
i konserwować przez cały czas trwania robót. 
 
3.5.3. Roboty przygotowawcze 
 
Projektowana oś sieci kablowej powinna być oznaczona w terenie przez 
geodetę z uprawnieniami. Oś wykopu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, 
z załoŜeniem ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy naleŜy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. 
kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe naleŜy wbić na kaŜdym 
załamaniu trasy, a na odcinkach prostych nie rzadziej niŜ co 30 m. Na kaŜdym 
prostym odcinku naleŜy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się 
po dwu stronach wykopu, tak aby istniała moŜliwość odtworzenia jego osi 
podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze naleŜy 
osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów 
roboczych naleŜy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
 
3.5.4. Roboty ziemne 
 
Wykopy pod sieć naleŜy wykonać sprzętem mechanicznym zgodnie z 
normami BN-83/8836-02, wraz ze zmianą ustanowioną przez Dyrektora 
Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 11.04.1988r. oraz PN-
68/B-06050. 
Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków 
osiowych, prostopadle do trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w 
tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura wzdłuŜ nich i 
naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 
Wydobywaną ziemię na odkład naleŜy składować wzdłuŜ krawędzi wykopu, w 
odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuŜ wykopu. 
Przejście powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić 
zgodnie z BN-83/8836-02[24] przy braku wody gruntowej i osuwisk: 
w gruntach bardzo spoistych 2:1 
w gruntach kamienistych 1:1 
w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach  gliniastych 
1:1,25,  
w gruntach niespoistych 1:1,50 
przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód 
opadowych od krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej 
głębokości wykopu. 
Dla gruntów nawodnionych naleŜy prowadzić wykopy umocnione. 
Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy naleŜy umocnić 
wypraskami. Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad teren. 
Spód wykopu naleŜy pozostawić na poziomie wyŜszym od rzędnej 
projektowanej o 20 cm.  
Wykopy naleŜy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej naleŜy wykonać bezpośrednio 
przed ułoŜeniem podsypki. 
W trakcie realizacji robót ziemnych naleŜy nad wykopami ustawić ławy 
celownicze umoŜliwiające odtworzenie projektowej osi wykopu oraz kontrolę 
rzędnych dna. 
Ławy naleŜy montować nad wykopem na wysokości 1,0 m nad powierzchnią 
terenu w odstępach nie większych niŜ 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i 
trwale oznakowanie projektowanej osi wykopu. 



Wszystkie napotkane instalacje podziemne na trasie wykonywanego wykopu 
krzyŜujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w 
sposób zabezpieczający ich eksploatację. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w Dokumentacji Projektowej. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ± 3 cm dla 
gruntów zwięzłych, ± 5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. 
Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi ± 5 cm. 
 
5.5. Odspojenie i transport urobku 
 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub 
mechanicznie koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnie 
terenu przez  przerzucanie nad krawędzią wykopu. 
Transport nadmiaru urobku naleŜy złoŜyć w miejsca wybrane przez 
Wykonawcę  
i zaakceptowane przez Inspektora 
 
5.6. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 
 
Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych ścian wykopów zostały 
opisane w polskiej normie PN-90/M-47850 
Wykonawca robót przedstawi do akceptacji Inspektorowi szczegółowy opis 
proponowanych metod zabezpieczenia wykopów głębokich (np. stanowiska 
dla urządzeń do hydraulicznego lub pneumatycznego przepychania rur 
ochronnych, przejścia pod budowlami podziemnymi itp.) na czas wykonywania 
robót, zapewniający bezpieczeństwo i ochronę wykonywanych prac. 
 
5.7.  Zasypka i zagęszczenie gruntu 
 
UŜyty materiał i sposób zasypania linii kablowych i uziemień poziomych nie 
powinien powodować uszkodzenia ułoŜonych kabli i elementów instalacji 
uziemiajacej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad 
wierzch kabli powinna wynosić co najmniej 0,1 m piasku i 0,15 m warstwy 
gruntu rodzimego.  
Zasypanie wykopów powyŜej warstwy ochronnej kabli i wykopów dla instalacji 
uziemiających dokonuje się gruntem rodzimym, jeŜeli spełnia powyŜsze 
wymagania, warstwami o grubości 0,15 m z jednoczesnym zagęszczeniem. 
 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne kontroli 
 
Ogólne zasady kontroli materiałów i robót podano w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać 
świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty 
techniczne wydane przez producentów i uzyskać akceptację Inspektora 
Nadzoru. 
 
 



 
6.3. Kontrola jakości robót 
 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i 
poleceniami Inspektora . 
Kontroli jakości podlega wykonanie robót ziemnych. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:  
Zgodności z Dokumentacją Projektową:  
wykopów otwartych,  
podłoŜa naturalnego,  
zasypu przewodu, 
podłoŜa wzmocnionego, 
materiałów, 
ułoŜenia kabli i elementów instalacji uziemiającej na podłoŜu. 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu 
wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na 
stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów; 
Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów 
obudowy, zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów 
atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto 
obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów; 
Badanie zasypu kabli i elementów instalacji uziemiającej sprowadza się do 
badania warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu do powierzchni terenu; 
Badania warstwy ochronnej zasypu naleŜy wykonać przez pomiar jej 
wysokości nad wierzchem kabli lub elementów instalacji uziemiającej, 
zbadanie dotykiem sypkości materiału uŜytego do zasypu, skontrolowanie 
ubicia gruntu. Pomiar naleŜy wykonać z dokładnością do 1 cm w miejscach 
odległych od siebie nie więcej niŜ 10 m; 
Badania nasypu trwałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu 
nasypowego wg BN-77/8931-12 i wilgotności zagęszczonego gruntu; 
Badania podłoŜa wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny 
zewnętrzne i obmiar, przy czym grubość podłoŜa naleŜy zmierzyć w trzech 
wybranych miejscach badanego odcinka podłoŜa z dokładnością do 1 cm. 
Badanie to ponadto obejmuje usytuowanie podłoŜa w planie, rzędne podłoŜa i 
dna wykopu. 
 
7.   OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest dla: 
wykopów – 1 m bieŜący wykopu; 
podsypki, obsypki – 1 m3 zuŜytego materiału; 
odwozu nadmiaru gruntu – 1 m3 odwiezionej ziemi na odległość do 5 km. 
Kable – 1 mb 
 
8.   ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
Ogólne”, Warunkach   Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
MontaŜowych część I Budownictwo Ogólne. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
 



Odbiór częściowy przeprowadza się zgodnie z postanowieniami Specyfikacji 
Technicznej „Wymagania Ogólne”. 
 
8.3. Odbiór robót zanikających 
 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich 
zabezpieczenia przed zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych 
rzędnej i przydatności podłoŜa naturalnego do linii kablowych i instalacji 
uziemiających (rodzaj podłoŜa, stopień agresywności, wilgotności) 
rzędnych oraz jakości warstwy ochronnej (podsypki), zasypu oraz zasypu 
wykopu do powierzchni terenu 
zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności 
podłoŜa wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych 
i głębokości ułoŜenia 
jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami 
przedmiotowymi dotyczącymi materiałów uŜytych do podsypki, zasypu i stanu 
jego ubicia 
 
8.4. Odbiór techniczny końcowy 
 
 Odbiór techniczny końcowy przeprowadza się zgodnie z postanowieniami 
Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 
               
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Wymagania dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania ogólne”. 
Roboty ziemne płatne są wg ceny obmiaru, który zawiera: 
wykopy liniowe i/lub obiektowe 
ewentualną obudowa ścian (szalowanie) 
podsypka, obsypka, zasypka. 
        
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Polskie Normy 
PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy 
gruntów. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-68/B-06050 Roboty  ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
wykonania i badania przy odbiorze. 
PN-90/M-47850 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego. 
Deskowanie uniwersalne. Terminologia, podział i główne elementy składowe. 
 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, 
określenia 
 
Normy BranŜowe 
 
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
 
Inne akty prawne 



 
Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 – Prawo budowlane z późniejszymi 
zmianami 
Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i 
higieny pracy 
Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 – Bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych. 
 
10.4.    Inne dokumenty 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych tom I 
Budownictwo Ogólne – opracowane przez COBRTI – INSTAL – wydawnictwo 
ARKADY – 1989 
 
 
4. STE. nr 2 OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO 
 
45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego 
 
KOD CPV: 45316100-6 
 
4.1. Wstęp 
 
4.1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania 
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
instalacji linii oświetleniowej w ramach przebudowy skrzyŜowania ulic Miłej, 
Spokojnej, Reymonta, Curie-Skłodowskiej i Kochanowskiego w Swarzędzu. 
 
4.1.2. Zakres stosowania ST 
    
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przy realizacji 
robót wymienionych w punkcie 4.1.1. 
 Podstawę opracowania, zastosowanie odmiennych rozwiązań i podstawowe 
obowiązki  wykonawcy określa Specyfikacja Techniczna „Wymagania Ogólne”. 
 
4.1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych częściowym demontaŜem istniejących słupów , kolidujących z 
projektowanym układem drogowym oraz  budową nowego oświetlenia na 
terenie działki. 
 
4.1.4. Określenia podstawowe 
 
-  Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w 
gruncie, słuŜąca do zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie 
większej niŜ 14 m. 
-  Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. 
- Oprawa oświetleniowa - urządzenie słuŜące do rozdziału, filtracji i 
przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, 
zawierające wszystkie niezbędne d etale do przymocowania i połączenia z 
instalacją elektryczną. 
  - Kabel - przewód wieloŜyłowy izolowany, przystosowany do 
przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią. 
 



4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Materiały 
 
4.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 
podano w „Wymagania ogólne” . 
 
4.2.2. Materiały stosowane przy układaniu kabli 
 
 Piasek 
Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”, 
odpowiadającego wymaganiom BN-87/6774-04. 
 Folia 
Folia słuŜąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna 
być folią kalandrowaną z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, 
gatunku I, odpowiadającą wymaganiom BN-68/6353-03.  
Kable 
Kable uŜywane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-93/E-
90401. Zaleca się stosowanie kabli o napięciu znamionowym  0,6/1 kV, cztero- 
lub pięcioŜyłowych o Ŝyłach aluminiowych w izolacji poliwinylowej. Przekrój Ŝył 
powinien być dobrany w zaleŜności od dopuszczalnego spadku napięcia, 
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe 
oraz skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej w przypadku zerowania 
ochronnego. 
Nie zaleca się stosowania kabli o przekroju większym niŜ 50 mm2. 
Bębny z kablami naleŜy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych. 
Źródła światła i oprawy 
Dla oświetlenia drogowego stosować źródła światła i oprawy spełniające 
wymagania PN-83/E-06305 . 
Oprawy powinny charakteryzować się szerokim ograniczonym rozsyłem 
światła. Ze względów eksploatacyjnych stosować naleŜy oprawy o konstrukcji 
zamkniętej, stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory 
lampowej IP 54 i klasą ochronności I. 
Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie 
niŜszej niŜ -5oC i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w 
opakowaniach zgodnych z PN-86/O-79100 . 
Słupy i maszty oświetleniowe 
Słupy i maszty oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową.  
Dla oświetlenia dróg, poza szczególnymi przypadkami, naleŜy stosować 
typowe słupy oświetleniowe Słupy i maszty powinny przenieść obciąŜenia 
wynikające z zawieszenia opraw i wysięgników oraz parcia wiatru dla II i III 
strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 . 
Składowanie słupów i masztów oświetleniowych na placu budowy, powinno 
być na wyrównanym podłoŜu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek 
z drewna miękkiego. 
Wysięgniki 
Wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową lub 
SST. JeŜeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to naleŜy 
wysięgniki wykonywać z rur stalowych bez szwu o znaku R 35 i średnicy 



zewnętrznej od 60,3 do 76,1 mm. Grubość ścianki rury nie powinna 
przekraczać 8 mm. 
Ramiona lub ramię wysięgnika powinno być nachylone pod kątem 5 stopni od 
poziomu, a ich wysięg powinien być zawarty od 1,0 m do 4,0 m. Wysięgniki 
powinny być dostosowane do opraw i słupów oświetleniowych uŜywanych do 
oświetlenia dróg. 
Wysięgniki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie powłokami malarskimi 
z zewnątrz i asfaltowymi wewnątrz rur, tak jak słupy i maszty oświetleniowe. 
Składowanie wysięgników na placu budowy powinno być w miejscu suchym i 
zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem. 
świr na podsypkę 
świr na podsypkę pod prefabrykowane elementy betonowe powinien być klasy 
co najmniej III i odpowiadać wymaganiom BN-66/6774-01 . 
 
4.2.3. Zestawienie podstawowych materiałów 
 

lp w y s z c z e g ó l n i e n i e jedn ilość 

1 słup oświetleniowy metalowy ONTARIO 7(02-

22-0001) 

szt 2 

2 wysięgnik podwójny W = 1,5 m kąt 15
o
 szt 5 

3 wysięgnik pojedynczy W=1,5 kąt 15
0 

szt 1 

4 oprawa oświetleniowa SGS-102-1x SONT 100W szt 7 

5 tabliczka bezpiecznikowa TB-2 szt 5 

6 tabliczka bezpiecznikowa TB-1 szt 1 

7 przewód DYd 2,5 mm
2 

m 70 

8 fundament MS1/1 2 kpl. śrub mocujących kpl 2 

9 lampa SON-T -100W szt 7 

10 kabel YAKY 4x25 m 124 

11 folia niebieska szerokość 30cm m 110 

12 opaski kablowe szt 15 

13 przepust kablowy DVK Ø 110 kol. niebieskiego m 12 

14 bednarka ocynk 25x4 mm m 115 

15 Pręt stal ocynk Ø 20 mm dł 9m szt 4 

16 przepust kablowy dwudzielny A110/PS Ø 110 

kol. niebieskiego 

m 11 

 
4.3. Sprzęt 
 
4.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” 
  
4.3.2. Sprzęt do wykonania oświetlenia drogowego. 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu 
gwarantujących właściwą jakość robót: 
Ŝurawia samochodowego, 
samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 
wiertnicy na podwoziu samochodowym ze świdrem ∅ 70 cm, 
spawarki transformatorowej do 500 A, 
zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h, 
 
4.4. Transport 
 
4.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 



  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne”  
 
4.4.2. Transport materiałów i elementów oświetleniowych 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następujących środków transportu: 
samochodu skrzyniowego, 
przyczepy dłuŜycowej, 
samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 
samochodu dostawczego, 
przyczepy do przewoŜenia kabli. 
Wszystkie środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio 
przystosowane do transportu materiałów, elementów konstrukcji, urządzeń i 
maszyn o duŜej masie jednostkowej lub znacznym gabarycie. 
W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przedmioty i materiały przed 
przemieszczaniem. Załadunek i wyładunek prowadzić  za pomocą dźwignic, 
Ŝurawi itp. zapewniając bezpieczeństwo dla ludzi oraz przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem. 
Przemieszczanie w magazynach odbywać za pomocą wózków lub rolek. 
Na wszystkich etapach transportu i przemieszczania tego typu urządzeń i 
materiałów naleŜy bezwzględnie przestrzegać aktualnych przepisów bhp. 
Zwraca się uwagę na przepisy dotyczące ręcznego przenoszenia cięŜarów. 
Ponadto naleŜy zwracać uwagę na zalecenia poszczególnych wytwórców 
materiałów i urządzeń. A w szczególności: 
transportowane materiały i urządzenia zabezpieczać przed nadmiernymi 
drganiami, wstrząsami i samoprzemieszczaniem się w ładowni, 
na czas transportu zdemontować i odpowiednio zabezpieczyć urządzenia 
czułe, delikatne, wystające poza gabaryty urządzenia podstawowego itp., 
materiały i urządzenia ładować i wyładowywać nie naraŜając na uszkodzenia, 
ubytki itp. 
Zaleca się dostarczanie materiałów i urządzeń na stanowiska montaŜu 
bezpośrednio przed montaŜem unikając tym samym magazynowania 
pośredniego oraz dodatkowego transportu z magazynu budowy. Dotyczy to 
słupów, fundamentów, konstrukcji mocujących oprawy, opraw itp. 
Kable transportować zachowując warunki: 
przewozić w bębnach na specjalnych przyczepach, 
przy małych długościach w kręgach, przy czym masa kręgu nie moŜe 
przekraczać 80 kg , a średnica kręgu musi być większa od 40-krotności 
średnicy kabla, a temperatura otoczenia wyŜsza od 4o C. 
Dopuszcza się przewóz bębnów kablowych na samochodach i przyczepach 
innych, lecz bębny muszą być ustawione na krawędzi tarcz odpowiednio 
zabezpieczonych do dna przed przetaczaniem. Niedopuszczalne jest 
układanie bębnów „na płasko”. Kręgi z kablami układać natomiast poziomo. 
Przy przewoŜeniu kręgów kablowych przebywanie osób na skrzyni samochodu 
jest zabronione. 
Umieszczanie bębnów na samochodzie, jak i zdejmowanie naleŜy wykonywać 
wyłącznie za pomocą Ŝurawi. Swobodne staczanie bębnów , jak i zrzucanie 
kręgów jest zabronione. 
 
4.5. Wykonanie robót 
 
4.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
 
4.5.2. Zasady szczegółowe 



 
Wykopy pod fundamenty i kable 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek 
sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej 
oraz oceny warunków gruntowych. 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zaleŜności od 
głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod 
fundamenty prefabrykowane zaleca się wykonywanie wykopów 
wąskoprzestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed 
osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom  
BN-83/8836-02 . Wykopy pod słupy oświetleniowe zaleca się wykonywać 
mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym. 
W obu wypadkach wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej 
struktury dna wykopu i  zgodnie z PN-68/B-06050 . 
Wykop rowka pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową, 
SST lub wskazaniami InŜyniera. Wydobyty grunt powinien być składowany z 
jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny być wykonane w sposób 
zapewniający ich stateczność. 
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów 
atmosferycznych, naleŜy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem 
umoŜliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 
Zasypanie fundamentu lub kabla naleŜy dokonać gruntem z wykopu, bez 
zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie naleŜy wykonać 
warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub 
zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 
0,95 według BN-77/8931-12 . Zagęszczenie naleŜy wykonywać w taki sposób 
aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla. 
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, 
naleŜy rozplantować w pobliŜu lub odwieźć na miejsce wskazane w ST lub 
przez Inspektora Nadzoru. 
MontaŜ i demontaŜ słupów 
Słupy naleŜy demontować i ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowane i 
częściowo wykonane ustoje. Spód słupa powinien opierać się na warstwie 
betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 grubości min. 10 cm lub na płycie 
chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7 cm. 
Głębokość posadowienia słupa oraz typ fundamentu naleŜy wykonać według 
dokumentacji projektowej. 
Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moŜe być większa niŜ 
0,001 wysokości słupa. 
Słup naleŜy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, 
a przy jego braku, od strony przeciwnej niŜ nadjeŜdŜające pojazdy oraz nie 
powinna być połoŜona niŜej niŜ 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu. 
Słupy pochodzące z demontaŜu układać w miejscach uprzednio 
przygotowanych , jak dla nowych słupów. Po zakończeniu demontaŜu 
przekazać Inwestorowi i odwieŜć na wskazane miejsce. 
 MontaŜ wysięgników 
Wysięgniki naleŜy montować na słupach stojących przy pomocy dźwigu i 
samochodu z balkonem. 
Część pionową wysięgnika naleŜy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się w 
górnej części słupa oświetleniowego i po ustawieniu go w pionie naleŜy 
unieruchomić go śrubami, znajdującymi się w nagwintowanych otworach. 
Zaleca się ustawianie pionu wysięgnika przy obciąŜeniu go oprawą lub 
cięŜarem równym cięŜarowi oprawy. 
Połączenia wysięgnika ze słupem naleŜy chronić kapturkiem osłonowym. 
Szczeliny pomiędzy kapturkiem osłonowym, wysięgnikiem i rurą 
wierzchołkową słupa, naleŜy wypełnić kitem miniowym. 



Wysięgniki powinny być ustawione pod kątem 90 stopni z dokładnością ± 2 
stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w łuku. 
NaleŜy dąŜyć, aby części ukośne wysięgników znajdowały się w jednej 
płaszczyźnie równoległej do powierzchni oświetlanej jezdni. 
 MontaŜ opraw 
MontaŜ opraw na wysięgnikach naleŜy wykonywać przy pomocy samochodu z 
balkonem. 
KaŜdą oprawę przed zamontowaniem naleŜy podłączyć do sieci i sprawdzić jej 
działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). 
Oprawy naleŜy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających 
do słupów i wysięgników. 
NaleŜy stosować przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z Ŝyłami 
miedzianymi o przekroju Ŝyły nie mniejszym niŜ 1 mm2. 
Ilość przewodów zaleŜna jest od ilości opraw. 
Od tabliczki bezpiecznikowej do kaŜdej oprawy naleŜy prowadzić po dwa 
przewody. Oprawy naleŜy mocować na wysięgnikach i głowicach masztów w 
sposób wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich 
przewodów zasilających i ustawieniu ich w połoŜenie pracy. 
Oprawy powinny być  mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego 
połoŜenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III 
strefy wiatrowej. 
 Układanie kabli 
Kable naleŜy układać w trasach wytyczonych przez fachowe słuŜby 
geodezyjne. Układanie kabli powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125.  
Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez 
zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. 
Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niŜ 0oC. 
Kabel moŜna zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień 
gięcia powinien być moŜliwie duŜy, jednak nie mniejszy niŜ 10-krotna 
zewnętrzna jego średnica. 
Bezpośrednio w gruncie kable naleŜy układać na głębokości 0,7 m z 
dokładnością ± 5 cm na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem 
równieŜ 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o 
grubości co najmniej 15 cm. 
Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuŜ całej trasy, co 
najmniej 25 cm nad kablem, naleŜy układać folię koloru niebieskiego 
szerokości 20 cm. 
Przy skrzyŜowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel 
naleŜy układać w przepustach kablowych. Przepusty powinny być 
zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich 
zamuleniem.  
W miejscach skrzyŜowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, 
zaleca się wykonywanie przepustów kablowych metodą wiercenia poziomego, 
przewidując po jednym przepuście rezerwowym na kaŜdym skrzyŜowaniu. 
Kabel ułoŜony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki 
identyfikacyjne. 
Na mostach i wiaduktach kable naleŜy układać w sposób zapewniający: 
nienaruszalność konstrukcji i nie osłabienie wytrzymałości mechanicznej 
mostu lub wiaduktu, 
-      łatwość układania, montaŜu, kontroli, napraw i ochronę kabli przed 
uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prac związanych z naprawą i 
konserwacją konstrukcji. 
Zaleca się przy latarniach, szafie oświetleniowej, przepustach kablowych; 
pozostawienie  2-metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla. 



Po wykonaniu linii kablowej naleŜy pomierzyć rezystancję izolacji 
poszczególnych odcinków kabla induktorem o napięciu nie mniejszym niŜ 2,5 
kV, przy czym rezystancja nie moŜe być mniejsza niŜ 20 Momów/m. 
 
NaleŜy zapoznać się z warunkami wydanymi przez słuŜby Energetyki 
zawodowej, ZUD itp. Sprawdzeniu podlega trasa, na której mają być 
wykonane roboty kablowe i oświetleniowe. Ponadto przed rozpoczęciem robót 
naleŜy odpowiednio zabezpieczyć i wyposaŜyć plac budowy. Szczególnie 
zwraca się uwagę na ochronę przeciwporaŜeniową na placach budowy ,którą 
wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-704. 
Kable elektroenergetyczne naleŜy układać zgodnie z postanowieniami normy 
PN-76/E-05125. oraz  norma N SEP-E-001 i N SEP-E-004 
W niniejszym projekcie kable układane są w ziemi oraz wprowadzane do 
budynku klubu sportowego i wyprowadzane z rozdzielni RS i TLB. 
Demontowane pozostałe elementy oświetlenia, a nie wykorzystywane do 
montaŜu odstawić Inwestorowi analogicznie jak słupy. 
  
4.6. Kontrola jakości robót 
 
4.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady podano w „Wymagania ogólne” . 
 
Wykopy pod  kable 
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z 
dokumentacją projektową  
Po zasypaniu kabli naleŜy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu wg p. 
4.5.2 oraz sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu. 
Słupy oświetleniowe 
Latarnie i maszty oświetleniowe, po ich montaŜu, podlegają sprawdzeniu pod 
względem: 
dokładności ustawienia pionowego słupów, 
 prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni, 
jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej 
oraz na zaciskach oprawy, 
jakości połączeń śrubowych słupów, masztów, wysięgników i opraw, 
stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 
Linia kablowa 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych naleŜy 
przeprowadzić następujące pomiary: 
głębokości zakopania kabla, 
grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 
odległości folii ochronnej od kabla, 
rezystancji izolacji i ciągłości Ŝył kabla. 
Pomiary naleŜy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem 
pomiarów rezystancji i ciągłości Ŝył kabla, które naleŜy wykonywać dla 
kaŜdego odcinka kabla. 
Ponadto naleŜy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i 
rozplantowanie nadmiaru ziemi. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST 
zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
4.7. Obmiar robót 
 
4.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne”  



 
 
 
4.7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr, a dla  masztów, wysięgników 
jest sztuka. 
jednostki wynikają z tabeli materiałów podstawowych pkt 2.3.  
 
4.8. Odbiór robót 
 
Umowa zawarta z Wykonawcą powinna zawierać ogólne zasady 
przeprowadzania odbiorów częściowych w trakcie wykonywania prac 
sieciowych i montaŜowych, jak równieŜ odbioru dokonywanego po 
zakończeniu budowy. 
 
4.8.1. Odbiory częściowe. 
 
Odbiory częściowe dotyczą głównie tych elementów prac, które ulegają 
trwałemu zakryciu ( zasłonięciu ). Kierownik budowy jest zobowiązany do 
zgłoszenia Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru  wykonanych robót 
ulegających zakryciu lub zanikowi oraz zapewnienie dokonania wymaganych 
przepisami lub ustalonych np. w umowie o przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej prób i odbiorów częściowych instalacji i sieci 
elektroenergetycznych oraz związanych z nimi urządzeń technicznych przed 
zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru. 
 
4.8.2.Badania i odbiór sieci elektroenergetycznych. 
 
W trakcie odbioru instalacji i sieci elektroenergetycznych naleŜy komisji 
przedłoŜyć protokóły z badań. 
KaŜda instalacja i sieć powinna być poddana szczegółowym oględzinom i 
próbom obejmującym niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy 
spełnia wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed 
zagroŜeniami, których moŜe stać się przyczyną. Członków komisji wcześniej 
naleŜy zapoznać z aktualną dokumentacją techniczną oraz protokółami ze 
sprawdzeń cząstkowych. 
Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje 
potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badań. 
Oględziny instalacji i sieci elektrycznych powinny obejmować przede 
wszystkim prawidłowość: 
ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym 
ochrony przed poŜarem i skutkami cieplnymi 
doboru przewodów do obciąŜalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i 
nastawienia urządzeń zabezpieczających . 
doboru urządzeń i środków ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych 
oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno – neutralnych 
Badania pomiary i próby instalacji i sieci. 
Celem badań i prób jest stwierdzenie czy zainstalowane aparaty, urządzenia i 
środki ochrony: 
spełniają wymagania norm,  
- spełniają rolę ochrony i zabezpieczenia osób przed negatywnym 
oddziaływaniem instalacji i sieci  
są dobrane zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie. 
Sprawdzeniu podlegają równieŜ: 
zastosowane materiały i urządzenia 
poprawność wykonania połączeń 



Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje: 
sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych 
pomiar rezystancji izolacji 
pomiar rezystancji kabli 
pomiar rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu 
pomiar prądów upływowych 
sprawdzenie biegunowości 
sprawdzenie samoczynnego wyłączania instalacji 
sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej 
przeprowadzenie prób działania 
sprawdzenie ochrony przed spadkiem i zanikiem napięcia 
KaŜda praca pomiarowo kontrolna powinna być zakończona wystawieniem 
protokółu. 
Ocenę końcową badań odbiorczych naleŜy uznać za dodatnią wówczas, gdy 
wyniki wszystkich badań w zakresie oględzin, pomiarów i prób są dodatnie. 
Jeśli w trakcie stwierdzono usterki , to po ich usunięciu naleŜy badania 
powtórzyć. 
 
4.8.3.Odbiór końcowy. 
 
Przed przystąpieniem do inwestorskiego odbioru końcowego instalacji i sieci 
elektroenergetycznych wykonawca kompletuje dokumenty: 
umowy i aneksy na wykonanie robót 
warunki techniczne i umowy  przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 
protokóły z przeprowadzonych prób montaŜowych 
protokóły z przeprowadzonych badań oraz sprawdzeń odbiorczych, a takŜe 
prób rozruchowych 
dziennik budowy 
opinie rzeczoznawców ( o ile występowały) 
DTR, instrukcje eksploatacji instalacji oraz urządzeń 
certyfikatów oraz deklaracji zgodności na wyrobu i urządzenia 
powykonawczą dokumentację techniczną. 
Inwestorski odbiór końcowy obejmuje sprawdzenie przedstawionych 
dokumentów, oględziny instalacji, próby rozruchowe a następnie sporządzenie 
protokółu odbioru. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 
wymaganiami Inwestora jeśli wszystkie badania kontrolne dały wyniki 
pozytywne, a komisja z udziałem Inwestora, Wykonawców, odpowiednich 
słuŜb technicznych p/poŜ, bhp, Sanepid, inspekcji pracy, instytucji 
finansujących i innych zaproszonych do udziału w komisji  nie wniosą 
zastrzeŜeń i uwag. 
 
4.9. Podstawa płatności 
 
4.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  powinny być podane w 
umowie na wykonanie prac. 
 
4.9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztów lub szaf oświetleniowych  
obejmuje odpowiednio: 
-      wyznaczenie robót w terenie, 
-      dostarczenie materiałów, 
-      wykopy pod fundamenty lub kable, 



-      zasypanie  kabli, zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub 
odwiezienie nadmiaru gruntu, 
-      montaŜ  słupów, wysięgników, opraw,  instalacji przeciwporaŜeniowej, 
-      układanie kabli z podsypką i zasypką piaskową oraz z folią ochronną, 
-      podłączenie zasilania, 
-      sprawdzenie działania oświetlenia z pomiarem natęŜenia oświetlenia, 
-      sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 
-      konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu. 
 
4.10. Przepisy związane 
 
Inne dokumenty 
Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r. 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montaŜowych i rozbiórkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.) 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych - 
Część V. Instalacje elektryczne, 1973 r. 
Rozporządzenie Ministra Przemysłu  z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w 
zakresie ochrony przeciwporaŜeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.) 
Instrukcja zabezpieczeń 
Normy i przepisy związane: 
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – 
Projektowanie i budowa 
 
Normy SEP: 
- N SEP – E – 001 
- N SEP – E – 003 
- N SEP – E - 004 
Inne dokumenty: 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych – 
tom V- Instalacje elektryczne. 
Przepisy budowy Urządzeń elektroenergetycznych. 
Przepisy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. 
Prawo budowlane 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych.  
 
Prace towarzyszące 
 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej w celu 
wytrasowania przebiegu linii napowietrznych i kablowych – zasilających i 
oświetleniowych, lokalizacji słupów energetycznych i oświetleniowych itp. 
Po wykonaniu prac montaŜowych naleŜy wykonać inwentaryzację 
powykonawczą w postaci uzupełnienia dokumentacji projektowej wzgl. 
wykonanie projektu powykonawczego. 
Przed opuszczeniem terenu budowy naleŜy uporządkować plac budowy, 
zdemontować wszystkie rusztowania, tymczasowe zabezpieczenia itp. 
 
 
 
 

 


